REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODCRKAVLJE

Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/14-01/7
URBROJ: 2178/13-01-01-14-2
Podcrkavlje, 22. listopada 2014.

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća općine Podcrkavlje održane dana 22. listopada 2014. godine u
vijećnici općine Podcrkavlje s početkom u 18:30 sati.

Sjednicom predsjedava predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Miletić.
Nakon što je otvorio sjednicu pozdravlja nazočne vijećnike, načelnika općine i njegova zamjenika,
službenice općine te ostale nazočne koji su se odazvali pozivu.
Sjednici nazočni vijećnici:
1. Damir Miletić
2. Tomo Samardžija
3. Goran Andrić
4. Igor Dulj
5. Željko Berić
6. Šimun Abramović
7. Mirko Orešković
8. Barbara Mikulčić
9. Šimo Nikolić
10. Mario Lovrić
11. Željko Medić

Odsutni
1. Darija Pejić
2. Antun Tomić – opravdao izostanak
3. Željko Berić – (napustio u 19:48)

Ostali nazočni:
Tomislav Trtanj - načelnik, Vlado Tadijanović – zamjenik načelnika, Ružica Janković – privremena
pročelnica, predsjednik MO Brodski Zdenci – Ivan Petrović.
Zapisničar: - Marija Pandurić, dipl.iur.

Predsjednik OV: - kako su svi vijećnici uz poziv za sjednicu dobili materijale za predložene točke
dnevnog reda osim Prijedloga Odluke o izradi usklađenja prostornog Plana uređenja Općine
Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju „ N.N.“ RH 153/13, Zaključak o prihvaćanju
Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na
području Brodsko – posavske županije te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Brodsko – posavske županije, a isto ih dočekalo
na stolu te Zapisnik sa 10. sjednice OV, pita ima li tko kakvih primjedbi na isto. Javio se gospodin
Željko Medić te mu predsjednik OV daje riječ.

Željko Medić : - govori da ima dvije primjedbe na Zapisnik. Prva se odnosi na tekst Zapisnika gdje
je zapisničarka napisala svoj osobni stav da se vodila burna rasprava, a on ( Željko Medić ) smatra
da to ne treba pisati u Zapisniku i želi da se cijeli pasos zapisničarke izbriše. Druga primjedba
odnosi se na glasovanje pri usvajanju Zapisnika na protekloj sjednici za koji je on glasovao
PROTIV, a sada piše da je Zapisnik usvojen jednoglasno, što nije točno.
Predsjednik OV : - pita gospodina Željka Medića zbog čega se žali na izjavu zapisničarke.
Željko Medić : - smatra da rečenica ne može započeti sa „ uslijedila je burna rasprava „, te da
treba pisati administrativnim stilom, a ne osobnim razmišljanjem.
Zapisničar : - predlaže da se presluša tonski snimak sa protekle sjednice OV ( dio koji se odnosi na
glasovanje o usvajanju Zapisnika ).
Željko Medić : - smatra da nema potrebe za preslušavanjem tonskog snimka, jer je predsjednik OV
vjerojatno nenamjerno pogrešno prebrojio glasove, a kad je konstatirao on ( Željko Medić ) ga nije
čuo, pa je sada došlo do ove pogreške u Zapisniku. Čita članak 68. a, Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podcrkavlje.
Željko Berić : - pita gospodina Željka Medića kakva je bila rasprava na protekloj sjednici OV, ako
nije bila burna.
Mario Lovrić : - pozdravlja sve prisutne i kaže da se u jednom dijelu slaže sa gospodinom Željkom
Medićem i to da rasprava nije bila burna, jer je u biti nije trebalo ni biti, a on ( Željko Medić ) opet
potiče raspravu koja nije u skladu ni sa Statutom ni sa Poslovnikom Općine Podcrkavlje, te
nastavlja da gospodin Željko Medić ne može stalno drugima ulaziti u riječ.
Željko Medić : - pita gospodina Maria Lovrića ima li on primjedbi na Zapisnik.
Mario Lovrić : - odgovara da nema.
Predsjednik OV : - opominje gospodina Željka Medića da ne ulazi drugima u riječ, te daje
Zapisnik na glasovanje sa primjedbama gospodina Željka Medića.

Glasovanje
Predsjednik OV : - daje na glasovanje Zapisnik sa primjedbom gospodina Željka Medića koji se
odnosi na početak rečenice zapisničarke te primjedbom koja se odnosi na glasovanje pri usvajanju
Zapisnika sa protekle sjednice OV i pita tko je za to da se izmjeni Zapisnik sa protekle sjednice OV.
Nakon glasovanja konstatira da je za izmjenu Zapisnika bio 1 glas ZA, 8 glasova PROTIV te 2
SUZDRŽANA glasa čime je Zapisnik sa 10. sjednice OV usvojen.
Predsjednik OV: - govori da je dnevni red dan u prijedlogu poziva za današnju sjednicu.
Predsjednik OV upućuje pitanje nazočnima ima li tko prijedlog za skidanje ili dopunu pojedinih
točaka dnevnog reda. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja što se tiče izmjene i dopune dnevnog reda da ima
prijedlog za dopunu dnevnog reda i to da se dopune tri točke dnevnog reda čime bi po točkom 6.
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umjesto Pitanja i prijedloga stajalo Prijedlog Odluke o izradi prostornog uređenja Općine
Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju „N.N. „153/13, pod točkom 7. Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih
zona na području Brodsko – posavske županije, pod točkom 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Brodsko – posavske županije, a
točka 9. bi bila Pitanja i prijedlozi.
Predsjednik OV: - pita ima li još kakvih prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda. S obzirom
da više nema prijedloga daje na glasovanje načelnikov prijedlog.

Glasovanje
Predsjednik OV : - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji načelnikov prijedlog i dodaju
tri točke dnevnog reda. Nakon glasovanja konstatira da je načelnikov prijedlog usvojen sa 9 glasova
ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom te 1 glasom PROTIV, a dnevni red glasi:

DNEVNI RED:
1. Izvješće načelnika općine o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj - lipanj
2014. godine
2. Prijedlog Obavijesti o odabiru ponuditelja za nabavu komunalne opreme-kanti i
kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Podcrkavlje
3. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje
4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podcrkavlje
5. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud
Slavonski Brod
6. Prijedlog Odluke o izradi prostornog uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o
prostornom uređenju „N.N.“ 153/13
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko – posavske županije
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom na području Brodsko – posavske županije
9. Pitanja i prijedlozi
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Ad. 1. Izvješće načelnika Općine o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj
2014.

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik gospodin Tomislav Trtanj te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da kao što su dobili u materijalima iz kojih je vidljivo te detaljno opisano što se
sve radilo od siječnja do lipnja 2014. te da nema potrebe posebno pojašnjavati, ali stoji na
raspolaganju ako nekoga nešto posebno zanima.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se prihvati i usvoji Izvješće načelnika
Općine o radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaćeno i usvojeno Izvješće načelnika Općine o
radu Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine, a Zaključak glasi :
Na temelju članka 32. Statuta općine Podcrkavlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 4/13.)
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 11. sjednici održanoj dana 22. listopada 2014. donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu
Općine Podcrkavlje za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine

Općinsko vijeće Općine Podcrkavlje na svojoj 11. sjednici održanoj dana 22. listopada 2014. godine prihvatilo
je i usvojilo pisano Izvješće Općinskog načelnika, Tomislava Trtnja koje je podnio o radu Općine Podcrkavlje za
razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine.
Izvješće načelnika je sastavni dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 023-01/14-01/51
URBROJ: 2178/13-01-14-2
Podcrkavlje, 22.10. 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing.
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Ad. 2. Prijedlog Obavijesti o odabiru ponuditelja za nabavu komunalne opreme - kanti i
kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV: - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se zamjenik načelnika gospodin Vlado Tadijanović te mu predsjednik OV daje
riječ.
Vlado Tadijanović : - govori da je iz materijala dostavljenih uz ovu točku dnevnog reda vidljivo da
se proveo postupak bagatelne nabave za nabavu komunalne opreme – kanti i kontejnera za
sakupljanje komunalnog otpada, pomoću kojih će se riješiti odvojeno zbrinjavanje otpada na
području Općine Podcrkavlje. Nastavlja da je usvajanje ovog dokumenta neophodno kako bi se
mogao sklopiti Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, a zatim da se krene u realizaciju projekta, tj.
dostavi sva potrebna dokumentacija Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s kojim se
sklapa Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme, a na taj način
ostvarujemo pravo na 80 % sufinanciranja ovog projekta. Ako nekog nešto zanima neka slobodno
pita.

Rasprava :
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se prihvati Obavijest o odabiru
ponuditelja za nabavu komunalne opreme-kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na
području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA
prihvaćena Obavijest o odabiru ponuditelja za nabavu komunalne opreme - kanti i kontejnera za
sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Podcrkavlje, a Obavijest je sastavni dio ovog
Zapisnika.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj predsjednik OV daje riječ.
Privremena pročelnica: - pozdravlja sve prisutne, te nastavlja da prema Zakonu o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima Općina mora imati ovakvu Odluku koja do u detalje regulira općinsku
imovinu poglavito nekretnine. Spomenuti Zakon daje prostora bilo načelniku bilo općinskom vijeću
upravljanje imovinom odnosno nekretninama, ali Zakon o javnoj nabavi definira iznose, npr.
načelnik ima pravo upravljati općinskom imovinom do 0,5 izvornih sredstava proračuna, ali najviše
do 1.000.000,00 kn, a za sve ostalo odlučuje općinsko vijeće i to stoji u Odluci. Nastavlja, da ono
što je izričita odredba Zakona je da je postupak upravljanja imovinom zadan javnim natječajem.
Jedan od načina na koji stječemo imovinu je nasljeđivanje, pa navodi primjer koji stvara problem,
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osoba umre, a nasljednici ne žele uzeti imovinu – ošasna imovina koja automatizmom prelazi u
vlasništvo Općine i to kako vrijednost imovine tako i njezini dugovi, a ova Odluka sve to razrađuje.
Dakle, u Odluci se razrađuje načini kako se može kupiti, prodati imovina tj. bilo kakvo postupanje
načelnika i općinskog vijeća. U ovoj Odluci je Zakon detaljnije razrađen.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te predsjednik OV
daje riječ.
Željko Medić : - govor da bi promijenio naslov u članku 22., pa da umjesto Zakup zemljišta stoji
Zakup nekretnina jer se obuhvaćaju nekretnine na Općini, a ne spominje se Zakup nekretnina.
Privremena pročelnica: - govori gospodinu Željku Mediću da je naslov Odluka o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Općine Podcrkavlje zato što obuhvaća stjecanje, kupovinu, nasljeđivanje
i slično. Može se kaže naslijediti zemljište, kuća ili neka druga imovina, a kod zakupa Općina ne
raspolaže ničim osim zemljištem, što znači da može u zakup dati samo zemljište. Mi ( Općina ) ne
možemo dati u zakup stanove kad ih nemamo, te nastavlja da se Jelas u Glogovici dao u zajam
Plinacru kada se radio magistralni plinovod. Ova Odluka odnosi se na to da načelnik može dati
nekome od investitora u zajam zemljište.
Željko Medić : - govori da je dao prijedlog na glasovanje.
Privremena pročelnica : - odgovara da to nije prijedlog već amandman, te nastavlja objašnjavati
da u članku 1. ove Odluke stoji što je nekretnina, te ponavlja da načelnik i općinsko vijeće
upravljaju općinskom imovinom poput dobrog gospodara ovisno o vrijednosti, a nekretnina se može
steći, otuđiti, ali kada se radi o zakupu isključivo se radi o zemljištu, a Općina nema ništa drugo i
zato stoji zemljište.
Željko Medić : - govori da je morao od načelnika tražiti potvrdu kada je unajmljivao mjesni dom,
pa pita da li je to zemljište ili nekretnina.
Privremena pročelnica : - govori da se ovom Odlukom ne uređuju postupci davanja u zakup
poslovnih prostora.
Mario Lovrić : - kaže da ne zna što gospodin Željko Medić želi sa svojim prijedlogom, da li da se
smanje ovlasti načelnika i da se, kada bude htio raditi zabavu u mjesnom domu mora sazvati
općinsko vijeće da mu izda dozvolu za isto, te po njemu ( Mariu Lovriću ) ova Odluka ako se čita
od početka do kraja, u 99 % teksta objašnjava što je nekretnina te o čemu se radi tako da ne vidi
nikakvih nelogičnosti i ne zna što je sporno.
Privremena pročelnica : - ponovno ponavlja, da članak 1. ove Odluke navodi što Odluka
obuhvaća, a što ne obuhvaća. Spomenuta dva članka odnose se samo na zemljišta, a zemljište je
jedno od kategorija nekretnina, kao što je poslovni prostor nekretnina, stan je nekretnina. Nastavlja,
da kad na red dođe poslovni prostor koji je isto nekretnina donijeti će se druga odluka, a ova Odluka
odnosi se samo na upravljanje nekretninom u vlasništvu Općine, da li načelnik ili općinsko vijeće
ovisno o vrijednosti spomenutog.
Željko Medić : - smatra da je ova Odluka nepotpuna te da ju se treba bolje razraditi.
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Predsjednik OV : - konstatira da je gospodin Željko Berić napustio sjednicu OV u 19 : 48 h, te da
je od sada prisutno 10 od 13 vijećnika. Pita javlja li se još tko za riječ, a kako se nije nitko javio
prelazi se na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se izmjeni naslov u članku 22., te da
umjesto Zakup zemljišta stoji Zakup nekretnina. Nakon glasovanja konstatira da je za izmjenu
naslova u članku 22. bilo 9 glasova PROTIV i 1 glas ZA, te se ne ide u izmjenu spomenutog.
Predsjednik OV: - daje prijedlog Odluke na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog
Odluke o gospodarenju nekretninama na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira
da je Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama na području Općine Podcrkavlje usvojen sa 9
glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 4 . Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podcrkavlje

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj predsjednik OV daje riječ.
Privremena pročelnica: - govori da su dobili u materijalima Prijedlog Odluke, te predmnijeva da
su pročitali. Nastavlja, da je ova točka došla na dnevni red jer nas postupak legalizacije na to
pritišće. Zakon o cestama iz 2011. godine definirao je nerazvrstane ceste i ovogodišnja Odluka o
kriterijima, kategorizacije cesta, koje su razvrstane na autoceste, državne ceste, županijske ceste,
lokalne ceste, a sve ono što nije razvrstano u te ceste su nerazvrstane ceste koje nose naziv javno
dobro u općoj uporabi kojima upravlja jedinica lokalne samouprave, dakle Općina. Nastavlja, da
ono što slijedi općinskoj upravi veliki je posao, što znači da sve ulice, puteve, puteljke, pristupne
ceste koje imamo u svim selima treba prevesti u vlasništvo Općine Podcrkavlje, koje to trenutno
nije jer se vodi u vlasništvu RH, a upravitelj je negdje Županijska uprava za ceste, negdje Hrvatske
autoceste. Dakle, slijedi posao planiranja u proračunu za 2015. godinu, stavka gdje će se angažirati
projektant koji bi morao napraviti snimku svih cesta, zatim Općina mora odlučiti o kategorizaciji na
način da imamo ceste prve, druge, treće kategorije, a pretpostavlja da bi ceste prve kategorije bile
nerazvrstane ceste, druge kategorije pristupni putevi dok bi treće kategorije bili poljski putevi, a
kada se to napravi treba se riješiti njihovo vlasništvo na način da će se vjerojatno ako to bude
moguće ići prema Općinskom državnom odvjetništvu gdje će se popisati sve te čestice koje snimi
projektant u elaborat te predložiti Općinskom državnom odvjetništvu da se mirnim putem upišu u
vlasništvo Općine Podcrkavlje. Nastavlja, da se čulo o problemima na terenu koji osim popisa i
kategorizacije ( naziv, površina čestice, puta, namjena i slično ) te u kojem je stanju ( da li je
makadamska, izasfaltirana ili ne ) da sutkinja koja rješava upis vlasništva Općina traži za svaku od
čestica elaborat izvedenog stanja i snimku izvedenog stanja, što znači da se svaki odvojak ceste
mora upisati u katastar, zemljišnu knjigu, ali tek nakon što se dobiju svi papiri, a sve to iziskuje
puno novca. Nadalje kaže, da je na načelniku i općinskom vijeću da se napravi jedinstvena baza
nerazvrstanih cesta te da se krene u uknjižbu. Nastavlja, da Odluka regulira što smo sve obvezni sa
nerazvrstanim cestama, a to je održavanje istih, gdje postoji redovno i izvanredno održavanje.
Redovno bi bilo održavanje kanala uz ceste, krpanje udarnih rupa, nasipanje tucanikom, a
izvanredno bi bilo ako npr. postoji koja neasfaltirana cesta pa se odluči ići u asfaltiranje. Nadalje,
sve te ceste osim redovnog i izvanrednog održavanja obvezuju Općinu i na održavanje posebno u
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zimskim uvjetima, pa bismo trebali imati tzv. zimsku službu koju mi nemamo. Općina tj. načelnik u
onim dijelovima nerazvrstanih cesta npr. u Trnovačkoj ulici u Tomici pošalje gospodina Vladu
Krpotu sa općinskim bagerom da očisti snijeg sa ceste. Nadalje, načelnik svake godine donosi Plan
održavanja cesta u zimskom razdoblju koje dostavlja policijskoj upravi na njihovo inzistiranje. U
budućnosti Općina bi trebala raspisati natječaj i iznajmiti poduzeće koje će raditi na održavanju
nerazvrstanih cesta. Ono što je također bitno za ovu Odluku je, kaže privremena pročelnica, iz kojih
sredstava se financira održavanje, a to su čista općinska proračunska sredstva, poglavito iz prihoda
komunalnog doprinosa te prihoda komunalne naknade. Kada se bude donosio proračun za 2015.
godinu, donijet će se i Plan gradnje komunalne infrastrukture te Plan održavanja komunalne
infrastrukture sa određenom sumom sredstava gdje će jedna od stavki biti i nerazvrstane ceste pa će
se točno navesti što se planira u 2015. godini, ali bilo bi dobro da se imaju nazivi cesta, odvojaka i
slično. Nadzor nad održavanjem, provedbom reda nad nerazvrstanim cestama u budućnosti bi
trebao provoditi komunalni redar kojeg za sada nemamo, a koji bi mogao opomenuti, kazniti osobe
koje se nezakonito koriste cestom i slično.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te predsjednik OV
daje riječ.
Željko Medić : - govori da su svi ti podatci koji se odnose na nerazvrstane ceste, a kojima je
vlasnik RH jako stari jer svi znamo da postoje mnogi novi putevi koji nisu ucrtani, kao i putevi
kojih više nema jer su zarasli. Smatra da bi se postupak što prije trebao pokrenuti i riješiti
spomenuto.
Privremena pročelnica: - odgovara gospodinu Željku Mediću da nam ( Općini Podcrkavlje )
državno odvjetništvo i DUUDI – državna uprava za upravljanje državnom imovinom šalju rješenja
u kojima stoji da je to naša ( općinska ) imovina, vodi se RH, ali mi moramo provesti postupak i
prevesti na sebe ( Općinu ) tj. u općinsko vlasništvo.
Predsjednik OV: - govori da je ova Odluka koju bi općinsko vijeće trebalo donijeti temelj za
daljnje postupanje.
Privremena pročelnica: - govori da dok se spomenuto ne riješi mi ( Općina ) ulažemo u nešto što
nije naše, npr. neku česticu asfaltiramo i ona da se vodi kao naše ( općinsko ) vlasništvo mi ju
ubilježimo pod broj i svaki put kada se naspe može se prikazati da se u nju uložilo, a ovako se daje
novac, a ništa u biti nije u imovini Općine Podcrkavlje jer se kao vlasnik vodi RH.
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i prelazi se
na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Općine Podcrkavlje. Nakon glasovanja konstatira da je
jednoglasno sa 10 glasova ZA usvojena Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine
Podcrkavlje, a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.
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Ad. 5 . Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud
Slavonski Brod

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javio se načelnik te mu predsjednik OV daje riječ.
Načelnik : - govori da su u materijalima dobili dva prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za
mladež u Slavonski Brod, oni su pristali ( kandidati ), ali da ako vijećnici ne znaju to baš i nije
zahvalna funkcija. Ako netko od vijećnika ima svoje prijedloge neka ih slobodno iznese.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te predsjednik OV
daje riječ.
Željko Medić : - žali se na ovu točku dnevnog reda, jer vijećnici ( osim njega ) nisu dobili materijal
( dopis ) Županijske skupštine Brodsko – posavske županije – Komisije za izbor i imenovanja po
kojem su se trebali pripremiti i iznijeti svoje prijedloge, a spomenuti dopis naslovljen je na
Općinsko vijeće. Čita dopis vijećnicima, a zatim pita privremenu pročelnicu tko je kriv što vijećnici
nisu dobili dopis za kvalitetnu pripremu za ovu točku dnevnog reda.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću, da ako se radi o krivnji ona ju
preuzima, ali se ne osjeća krivom, jer Općinsko vijeće ne donosi Odluku o imenovanju kandidata
već samo Županijskoj skupštini – Komisiji za izbor i imenovanja daje prijedloge koji mogu, ali ne
moraju proći, te da nije smatrala potrebitim vijećnicima poslati dopis.
Željko Medić : - pita privremenu pročelnicu na koga je spomenuti dopis naslovljen.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću da puno dopisa stigne npr. na
predsjednika OV, ali da općinska uprava odgovori na isto.
Željko Medić : - govori da je krajnje neozbiljno davati prijedloge sudaca porotnika bez mogućnosti
da se vijećnici kvalitetno pripreme za isto.
Načelnik : - govori gospodinu Željku Mediću da je zatražio sporan dopis, dobio ga, te pretpostavlja
da ima svoje prijedloge.
Željko Medić : - ponavlja da ima primjedbu na način na koji su dani prijedlozi za suce porotnike.
Predsjednik OV: - kaže da prihvaća primjedbu gospodina Željka Medića zbog dopisa koji im nije
stigao, te pita ima li tko drugi prijedlog za suce porotnike.
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Privremena pročelnica : - opravdava prijedloge za suce porotnike koje je predložila općinska
uprava te nastavlja da osim što kandidati trebaju biti uzorni građani, trebali bi se imenovati iz
redova profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koji imaju iskustva u odgojnom radu mladih
osoba. Općinska uprava se kaže, vodila s time da su oba kandidata roditelji troje djece i
svakodnevno se susreću s djecom, a netko može imati traženo zvanje, ali da nikad nije radio s
djecom.
Mirko Orešković : - govori da je i sam bio sudac porotnik Županijskog suda, te nastavlja da
predloženi kandidati imaju iskustva sa djecom te da nema nikakvih primjedbi na predloženo.
Predsjednik OV: - pita ima li tko drugi prijedlog. Javio se gospodin Željko Medić te daje
napismeno dva prijedloga za sudce porotnike za mladež u Županijski sud Slavonski Brod.
Glasovanje
Predsjednik OV: - nakon što je napismeno dobio od gospodina Željka Medića dva prijedloga za
sudce porotnike za mladež u Županijski sud Slavonski Brod čita ih i to kako slijedi:
1. Ružica Kasapović, rođena 11. 09. 1975., iz Glogovice, nezaposlena te po zvanju
diplomirani učitelj.
2. Dragutin Mirosavljević, rođen 15. 02. 1949., iz Rastušja, po zanimanju KV vozač u
mirovini.
Nakon pročitanih prijedloga pita tko je za to da se ispred Općine Podcrkavlje predlože za suce
porotnike za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu isti. Nakon glasovanja konstatira da je
za izneseni prijedlog glasovao 1 glas ZA, 7 glasova PROTIV te 2 glasa SUZDRŽANA čime ovaj
prijedlog nije usvojen. Iznosi prijedlog koji je dala općinska uprava i to kako slijedi :
1. Ivana Lovaković, rođena 05. 11. 1981., iz Podcrkavlja, po zanimanju upravni
referent.
2. Vinko Čavčić, rođen 17. 12. 1970., iz Grabarja, po zanimanju trgovac.
Nakon pročitanih prijedloga pita tko je ZA to da se ispred Općine Podcrkavlje predlože za suce
porotnike za mladež Županijskog suda u Slavonskom Brodu isti. Nakon glasovanja konstatira da je
prijedlog usvojen sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV te 1 SUZDRŽANIM glasom, s isti je
sastavni dio ovog Zapisnika.

Predsjednik OV : - predlaže pauzu od 10 –ak minuta, na što ostali vijećnici pristaju.

Ad. 6 . Prijedlog Odluke o izradi prostornog uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o
prostornom uređenju „ N.N.“ 153/13

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj predsjednik OV daje riječ.
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Privremena pročelnica : - govori da su od 01.01.2014. stupili na snagu novi Zakon o prostornom
uređenju te novi Zakon o gradnji koji predviđaju dio građevinskog zemljišta koji se naziva uređeno
građevinsko zemljište i neuređeno građevinsko zemljište. Nastavlja, da su ona i načelnik u Županiji
susreli gospodina Čizmeka, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje koji ih je upoznao sa
problematikom novih Zakona. Ministrica Mrak Taritaš dostavila je naputak svim upravnim
odjelima za prostorno uređenje koji izdaju dokumente na temelju kojih se može graditi iliti
građevinske dozvole da prema svim važećim prostornim planovima Općina i Gradova u određenim
dijelovima građevinskih zona ne može ishoditi građevinska dozvola jer kao što je rekla (
privremena pročelnica ) na početku, novi Zakon predviđa dio građevinskog zemljišta koji se naziva
uređeno građevinsko zemljište i neuređeno građevinsko zemljište. Da se ne bi spriječila daljnja
gradnja gospodin Čizmek predstavio je županu ideju da Zavod za prostorno uređenje o svom trošku
svim Općinama pomogne uskladiti postojeće prostorne planove s novim zakonima na način da
općinska vijeća donesu Odluku o izradi usklađenja prostornog plana. Dakle, Općinska vijeća s
ovom Odlukom moraju biti suglasna, a oni će odraditi posao za nas na način da će u našem
Prostornom Planu definirati što je uređeni, a što neuređeni dio građevinskog zemljišta. Navodi
primjer ( privremena pročelnica ) da osobe koje imaju građevinsku česticu u građevinskom dijelu, a
po sadašnjem našem prostornom Planu je neizgrađeni dio građevinskog zemljišta, oni ne mogu
dobiti građevinsku dozvolu. Ispričava se gospodinu Željku Mediću što prijedlog Odluke nije dobio
u materijalima, jer ju je izradio gospodin Čizmek i identična je za sve Općine radi brzine. Izrade
prostornih planova idu onako kako Općinska vijeća donesu Odluke, a do kraja godine planiraju za
sve Općine napraviti Izmjene.

Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nije nitko javio prelazi se na glasovanje.

Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se usvoji Prijedlog Odluke o izradi
prostornog uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju „N.N.“ 153/13. Nakon
glasovanja konstatira da je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen Prijedlog Odluke o
izradi prostornog uređenja Općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom uređenju „N.N.“ 153/13,
a Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko – posavske županije

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj predsjednik OV daje riječ. Nastavlja da će se u
budućnosti privremenoj pročelnici obraćati sa pročelnica.
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Privremena pročelnica : - govori da revizija dugi period pravi Izvješće koje ide kao informacija
Općinskom vijeću. Ono što je revizija u Izvješću navela ne može se mijenjati. Općinsko vijeće treba
donijeti Zaključak da je primilo na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko – posavske županije, jer se reviziji
Izvješće mora dostaviti. Govori gospodinu Željku Mediću da je materijale i dobio prije ne bi po
tome mogao postupati.
Rasprava

Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić te predsjednik OV
daje riječ.
Željko Medić : - pita privremenu pročelnicu da li vijećnici glasaju samo za to da li su to Izvješće
primili na znanje.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću potvrdno.
Željko Medić : - kaže, da su mu to rekli na početku sjednice ne bi bio protiv dopune dnevnog reda.
Privremena pročelnica : - odgovara gospodinu Željku Mediću da nije stigla jer je načelnik rekao
da će kasnije objasniti. Postupak revizije za poduzetničke zone proveden je za razdoblje od 13.
siječnja 2014. do 20. listopada 2014., ali za nas to toliko nije bitno jer se na stranici 7. vidi da jedino
Nova Kapela i Podcrkavlje nisu predvidjele poduzetničke zone jer se u njih nije ulagalo, a Klakar je
tek u postupku donošenja poduzetničkih zona.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i
prelazi se na glasovanje.

Glasovanje

Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se prihvati Izvješće o obavljenoj reviziji
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Brodsko – posavske
županije. Nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova ZA prihvaćeno Izvješće o
obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Brodsko – posavske županije, a Zaključak je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom na području Brodsko – posavske županije

Predsjednik OV : - budući da je uz poziv nije dostavljen materijal, pita postoji li potreba za
pojašnjenjem. Javila se privremena pročelnica te joj predsjednik OV daje riječ.
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Privremena pročelnica : - govori, da se Izvješće provodilo od 17. prosinca 2013. do 20. listopada
2014. na području svih Općina Brodsko – posavske županije. U ovom Izvješću obuhvaćaju se
konstatacije po čemu smo po Zakonu postupali. Nastavlja, da smo jedna od Općina koja je prošle
godine potpisala Sporazum sa županijom odnosno sa Regionalnim centrom za gospodarenje
otpadom Brodsko – posavske županije koji donosi strategiju. Nadalje, pod točkom 2. je vidljivo da
smo mi krenuli u ispoštivanje zakonskih odredbi, da ćemo imati zelene otoke, da će svako
domaćinstvo dobiti kante i najposlije da imamo Plan gospodarenja otpadom koji je usklađen sa
županijskim i slično.
Rasprava
Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i prelazi
se na glasovanje.
Glasovanje
Predsjednik OV: - daje na glasovanje i pita tko je za to da se prihvati Izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Brodsko – posavske županije. Nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova ZA prihvaćeno Izvješće o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Brodsko – posavske županije, a Zaključak je
sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad. 9 . Pitanja i prijedlozi

Predsjednik OV: - pita javlja li se tko za riječ. Javio se gospodin Željko Medić, te mu predsjednik
OV daje riječ.
Željko Medić : - govori da ima dva pitanja, jedno za predsjednika OV, a drugo za načelnika
Općine. Govori predsjedniku OV, da s obzirom da imamo web stranicu već 3 – 4 mjeseca zašto se
ne angažira oko toga da se stave materijali sa sjednica OV, da se Općina malo promovira, da se vidi
rad OV, a ako to ne želi neka mu se pismeno obrati. Obraća se načelniku Općine i govori mu da pri
ulasku u selo Glogovica postoji čestica 460/1 te da se tamo nalazi ogromno smeće. Smatra da je
čestica u vlasništvu Općine Podcrkavlje te moli načelnika da se spomenuto smeće sanira, da ne
bude ruglo ni za Općinu Podcrakavlje, a ni za selo Glogovicu.
Načelnik : - pita gospodina Željka Medića koja je to čestica.
Željko Medić : - odgovara 460 /1.
Privremena pročelnica : - govori da u nalazu revizije o gospodarenju otpadom stoji da naša
Općina kao i mnoge druge nemaju akcijski Plan saniranja divljih deponija.
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Načelnik : - odgovara gospodinu Željku Mediću da zna za problematiku spomenutog te ga moli da
izneseno dostavi u pisanoj formi da može dotičnoj osobi dostaviti isto. Nastavlja da to nije divlja
deponija već deponija smeća gospodina Ljudevita Laškaja.
Predsjednik OV: - odgovara gospodinu Željku Mediću da će odgovore na pitanja koja je njemu (
predsjedniku OV ) postavio dobiti u usmenom obliku na slijedećoj sjednici OV.
Željko Medić : - govori da bi bilo dobro da Općina ima svoju Facebook stranicu.
Predsjednik OV: - pita javlja li se još tko za riječ. Kako se nitko nije javio zatvara raspravu i 11.
Sjednicu OV Općine Podcrkavlje privodi kraju.

DOVRŠENO u 20 : 45 sati.
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